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    „Cea mai frumoasă trăsătură de caracter a unui om și, implicit, a unei 
companii, este integritatea. Este și principiul suprem după care se 
ghidează compania HAGERO.
 Integritatea creează un mediu de lucru și economic prosper, bazat pe 
încredere și pe principii e�ce ireproșabile. Iar o comunitate, fie ea 
economică sau civilă, care se ancorează pe un as�el de principiu de 
acționare, inspiră și atrage respectul, în interiorul și în exteriorul său. 
 Acesta este dezideratul de la care noi, echipa HAGERO, pornim la 
drum în fiecare zi — să fim o sursă de inspirație pentru dezvoltarea de 
relații economice sănătoase, bazate pe respect reciproc și pe comunicare 
sinceră.
 Prezentul Cod e�c vine să definească toate aspectele ac�vității 
HAGERO în care considerăm că integritatea este necesară și chiar vitală, 
pornind de la integritatea în relaționarea cu partenerii și furnizorii noștri 
și încheind cu modul în care colaborează între ei angajații noștri.
 
 Sunt convins că doar respectând aceste principii putem deveni un 
vector de prosperitate pentru noi înșine și pentru comunitatea în care 
acționăm.”

  Alin Stegeran, general manager HAGERO



 Conform ul�mei ediții a Dicționarului Explica�v Român, e�ca este „ș�ința 
care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare și cu 
rolul în viața socială”. E�ca este orientată spre acțiune: se învață din prac�că 
și reprezintă modul de a interacționa ca angajatori, angajați, colegi, clienți, 
prieteni sau membri ai unei comunități.

 Cu o bogată experiență în afaceri, echipa HAGERO a învățat că o conduită 
e�că este obligatorie în toate aspectele unei afaceri, dacă se dorește 
prosperitatea și dezvoltarea companiei. Tocmai de aceea, echipa HAGERO a 
demonstrat, în cele peste două decenii de ac�vitate, moralitate atât în relația 
cu clienții, cât și cu propriii angajați, dar s-a implicat și în viața comunității din 
care face parte. 
 În plus, compania HAGERO este structurată pe un set de valori a căror 
respectare a asigurat organizației un mediu stabil de desfășurare a afacerilor 
și o dezvoltare permanentă. Ne-am ghidat întotdeauna pe exemplele 
companiilor de succes, care promovează, prin acțiunile lor, ones�tatea, 
respectarea promisiunilor, ajutorarea semenilor și onorarea drepturilor 
celorlalți. Acest lucru ne-a creat un renume atât în plan local, cât și național, și 
european. 
 Pentru a duce mai departe această tradiție, HAGERO și-a luat 
angajamentul de a inspira și dincolo de porțile companiei o conduită e�că 
ireproșabilă în relația dintre angajații săi și în relația cu partenerii săi de 
afaceri, furnizorii, subcontractanții, inves�torii, afiliații și clienții săi.
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 Principiile și regulile Codului de e�că reprezintă valorile de referință ale 
companiei și inspiră comportamentul echipei de profesioniș� HAGERO.

 Codul de e�că profesională al societății HAGERO cuprinde un set de 
principii, valori și reguli de conduită ce trebuie luate ca referință în ac�vitățile 
pe care administratorii, conducerea execu�vă și departamentele funcționale 
ale companiei le îndeplinesc.
 Codul are menirea de a promova responsabilitatea socială și cultura 
calității, care să contribuie la livrarea unor servicii superioare și la rezolvarea 
e�că a problemelor în afaceri, prevenind totodată producerea unor acte 
ilicite.
 Compania HAGERO se angajează să facă ceea ce trebuie în toate 
sectoarele sale de ac�vitate. A face ceea ce trebuie înseamnă a acționa în cel 
mai bun interes al celor care au încredere în noi: clienții, colegii, acționarii 
noștri și publicul larg. Înseamnă să ne comportăm cu integritate unul față de 
celălalt și față de cei din afara companiei HAGERO. Numim acest principiu 
„angajamentul nostru comun”, deoarece suntem responsabili unul față de 
celălalt în toate aspectele vieții noastre profesonale și personale.
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 Societatea este structurată pe un set de valori a căror respectare asigură 
fiecărui individ în parte un mediu stabil de dezvoltare și desfășurare a 
ac�vităților zilnice. Credința noastră este că putem a�nge excelența prin 
oameni, creând și susținând un loc de muncă prin performanțe înalte. Reușim 
să ne a�ngem dezideratele prin următoarele valori:
 Integritatea — ne caracterizează fiecare acțiune și fiecare gând, fiind 
absolut convinși că succesul în afaceri se poate dobândi doar prin 
corec�tudine în gândire și în faptă.
 Orientarea către client — Clientul reprezintă punctul central în ac�vitatea 
noastră, care ne mo�vează să facem mai bine și să fim mai buni în tot ceea ce 
facem.
 Oamenii — sunt cea mai valoroasă resursă a companiei HAGERO, tocmai 
de aceea ne interesează bunăstarea și dezvoltarea lor în toate planurile.
 Încrederea — Răsplata pentru eforturile noastre este încrederea pe care 
o insuflăm celorlalți prin ac�vitatea noastră. În egală măsură, oferim 
încredere tuturor celor cu care relaționăm, această abordare stând la baza 
tuturor relațiilor noastre comerciale. În același �mp, ș�m să prețuim 
încrederea cu care suntem înves�ți de către ceilalți. 
Respectul și considerația sunt valorile care ne ghidează în relația cu partenerii 
noștri de afaceri. 
 Demnitatea — este una dintre cele mai de preț calități umane, pe care o 
prețuim atât în calitate de angajați, cât și ca simpli agenți ai comunității în care 
viețuim. 
 Sănătatea și securitatea — Ne angajăm să asigurăm condiții sigure și 
sănătoase de muncă pentru propriii noștri angajați, cât și servicii sigure 
pentru clienții noștri. În mod inerent, toate aceste valori contribuie la 
sănătatea și siguranța companiei HAGERO. 

 Excelența — Ne ghidăm după acțiunile celor mai buni, convinși fiind că 
as�el putem deveni cei mai buni.
  — Ne respectăm angajamentele asumate, atât în Responsabilitatea
interiorul, cât și în exteriorul companiei. În plus, suntem conș�enți că suntem 
responsabili față de societate și față de mediul în care ac�văm.
 Comunicarea — Deschiderea și ones�tatea sunt valori care simplifică 
e�ca muncii. De asemenea, sunt cheia reușitei în orice acțiune economică, 
deschizând orizonturi spre un parteneriat de încredere. 
  — Apreciem ideile care aduc plus valoare companiei HAGERO și Inovarea
societății civile în care ac�văm și care contribuie la dezvoltarea noastră a 
tuturor. Încurajăm iniția�va și exprimarea liberă a fiecărui angajat.
 Codul de e�că și conduită al HAGERO oglindește toate aceste valori și se 
aplică tuturor angajaților HAGERO, indiferent de departament sau funcție. În 
egală măsură, HAGERO și-a stabilit așteptări similare de la toți agenții 
economici cu care intră în contact sau cu care conlucrează — furnizori, 
subcontractori, inves�tori, afiliați, parteneri sau clienți. Angajamentul 
companiei noastre este de a încheia contracte de afaceri cu oameni și 
companii care respectă aceste valori și principiile de conduită e�că universal 
valabile, convinși fiind că performanța și prosperitatea tuturor se poate clădi 
doar pe valori umane și economice de înaltă e�că și moralitate. 
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 Fiecare angajat, partener, afiliat sau subcontractant al companiei 
HAGERO are responsabilitatea personală să citească, să cunoască, să 
respecte și să aplice principiile conținute în acest Cod de e�că. În egală 
măsură, încurajăm pe toți aceș�a să semnaleze superiorilor sau conducerii 
HAGERO orice abatere de la prezentul Cod. 

 Sănătatea și siguranța 
 Prezentul Cod de e�că se aplică și în domeniul sănătății și securității în 
muncă, cu scopul stabilit de a fi un model în sectorul nostru de ac�vitate. 
 Compania HAGERO se preocupă, în egală măsură, de asigurarea de 
condiții de muncă sănătoase și de asigurarea echipamentului de protecție 
pentru toți angajații, în funcție de domeniul în care ac�vează. Operațiunile 
noastre sunt supuse legilor și reglementărilor internaționale privind 
sănătatea și siguranța muncii. Asigurăm instruirea angajaților cu privire la 
aceste reglementări, în funcție de posturile ocupate de aceș�a și de locul în 
care lucrează. Aceste norme se aplică tuturor angajaților, precum și celorlalte 
persoane din unitățile noastre și urmăresc prevenirea și evitarea accidentării, 
rănirii, îmbolnăvirii sau decesului la locul de muncă sau din cauze imputabile 
condițiilor improprii de muncă.

 Consumul de alcool și droguri
 Ne angajăm să asigurăm un mediu de lucru lipsit de droguri și alcool, 
conș�enți fiind de faptul că angajații aflați sub influența alcoolului sau a 
substanțelor interzise pot reprezenta un pericol pentru ei înșiși, dar și pentru 
alți angajați. Vă încurajăm să sesizați superiorilor sau conducerii HAGERO 
orice abatere de acest gen, pentru a preîntâmpina eventualele evenimente 
nedorite.

 Hărțuirea
 Angajații noștri au dreptul să lucreze fără a fi hărțuiți. HAGERO consideră 
hărțuirea un comportament umilitor, in�midant și jignitor. Pentru a menține 
un loc de muncă lipsit de hărțuire, trebuie să evităm următoarele:
Ÿ Conduita inadecvată – verbală, fizică sau vizuală. Ea poate fi comisă de 

persoana însăși sau distribuită prin alte mijloace (de ex. e-mail) și se referă 
la rasa, culoarea pielii, sexul, orientarea sexuală, naționalitatea, religia, 
vârsta, invaliditatea fizică sau mentală, informațiile gene�ce, statutul de 
veteran sau altă caracteris�că protejată legal a unui angajat;

Ÿ Insultele sau glumele cu conotații rasiale, etnice, religioase sau sexuale;
Ÿ Afișarea unor postere, cărți poștale, calendare, caricaturi, graffi� sau 

desene denigratorii sau jignitoare;
Ÿ In�midarea, limbajul abuziv, agresiunea verbală și fizică, comportamentul 

in�midant și comentariile denigratoare;
Ÿ Avansurile sexuale sau solicitarea de favoruri sexuale;
Ÿ Orice alte acțiuni care întrerup fără jus�ficare sau contravin cu 

performanța în muncă a unui angajat.

IV. REGULI GENERALE
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 Conflictul de interese
 Angajamentul nostru comun include promisiunea integrității în afaceri. 
Aceasta înseamnă luarea unor decizii de afaceri as�el încât să aducă beneficii 
companiei în ansamblu. De asemenea, înseamnă respectarea legii în toate 
relațiile noastre de afaceri.
 Este important ca fiecare decizie de afaceri pe care o luăm în calitate de 
angajați ai companiei HAGERO să se bazeze pe necesitățile companiei, nu pe 
interese sau relații personale. As�el, ne asigurăm păstrarea locului de muncă 
și prosperitatea noastră a tuturor. 
 Se ivește un conflict de interese atunci când interesele personale ale 
angajatului interferează cu interesele companiei. Așadar, este important să 
evităm chiar și aparența unui conflict de interese. Aproape toate conflictele 
de interese pot fi evitate sau soluționate, dacă sunt dezvăluite în mod 
adecvat, tocmai de aceea încurajăm comunicarea către superiori sau către 
conducerea companiei HAGERO a unor posibilie amenințări sau suspiciuni în 
acest sens. 

 Dacă observați că interesele dvs. personale ar putea intra în conflict cu 
rolul dvs. în companie sau dacă credeți că un alt angajat poate avea un conflict 
de interese, se recomandă divulgarea acestei informații către superiorul dvs. 
direct. Conflictele de interese se pot baza pe un interes financiar personal sau 
pe o relație familială sau personală. Iată câteva exemple de conflicte de 
interese:
Ÿ Interese financiare
Ÿ Interese de familie
Ÿ Oferirea și acceptarea de cadouri

 Proprietatea intelectuală și fizică
 Orice inovații, invenții, rețete, descoperiri, proiecte, formule, ameliorări 
tehnice, documente, site-uri web, grafică sau alte lucrări create, concepute, 
elaborate sau semnate pe perioada cât vă aflați sub contract de angajare la 
HAGERO reprezintă proprietatea unică a HAGERO și trebuie să fie aduse la 
cunoș�nța companiei și atribuite acesteia. Este strict interzisă divulgarea 
unei as�el de proprietăți intelectuale sau a altor informații confidențiale 
proprii companiei către alte persoane, chiar și după părăsirea companiei 
HAGERO.
 Informațiile despre drepturile de proprietate trebuie tratate cu grijă. 
Acestea includ drepturile de proprietate intelectuală a companiei HAGERO, 
după cum urmează, dar nu se limitează la:
Ÿ  Procese, formule, so�uri;
Ÿ  Mărci înregistrate;
Ÿ  Secrete și cunoș�nțe de afaceri;
Ÿ  Material cu drepturi de autor;
Ÿ  Planuri de afaceri, de marke�ng sau de serviciu;
Ÿ  Idei tehnice;
Ÿ  Sisteme, inclusiv Sistemul de afaceri;
Ÿ  Proiecte și desene;
Ÿ  Baze de date interne;
Ÿ  Dosare ale personalului;
Ÿ  Informații cu privire la salarii; 
Ÿ  Date și rapoarte financiare nepublicate.

 Folosirea și/sau dezvăluirea neautorizată de informații despre drepturile 
de proprietate ale companiei este interzisă și sancționată conform ROI 
privind confidențialitatea.

IV. REGULI GENERALE
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 Cât privește bunurile materiale, fiecare angajat are responsabilitatea să 
contribuie la apărarea și păstrarea integrității acestora, precum și la pro-
tejarea acestora împotriva pierderii, furtului și a folosirii necorespunzătoare. 
Printre bunurile companiei se află proprietăți fizice cum sunt autovehicole, 
instalații, echipamente, calculatoare sau orice ale bunuri care se găsesc în 
proprietatea companiei. Aveți obligația să comunicați superiorilor voștri 
direcți orice abatere sau folosire necorespunzătoare a bunurilor companiei, 
fie ele materiale sau intelectuale.

 Prac�cile comerciale oneste
 HAGERO se angajează să încheie tranzacții oneste și corecte cu toți clienții 
săi. Compania nu se va implica în publicitate sau prac�ci de marke�ng 
înșelătoare, as�el că publicitatea și materialele noastre de marke�ng se vor 
conforma legilor aplicabile. În plus, ne angajăm ca afirmațiile pe care le facem 
cu privire la produsele și serviciile noastre, precum și la cele ale concurenților 
să se bazeze pe fapte solide și bine documentate. Publicitatea falsă sau 
înșelătoare ne poate crea serioase probleme legale și de afaceri, care pot 
periclita bunul renume al companiei HAGERO și chiar securitatea locurilor de 
muncă. 

 Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și aplicarea principiilor 
legalității, integrității morale, competenței și responsabilității profesionale, 
eficienței, obiec�vității, tratamentului imparțial și transparenței, personalul 
din cadrul SC HAGERO SRL are următoarele obligații:
Ÿ să fie loial societății;
Ÿ să fie corect și onest în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
Ÿ să nu folosească poziția deținută în companie în interes personal;

Ÿ să nu ofere și să nu pre�ndă recompensă (cadouri sau orice alte valori ori 
servicii) pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de la persoanele cu 
care are relații de colaborare;

Ÿ să nu se implice în ac�vități sau înțelegeri, direct sau prin membrii de 
familie, care să dea naștere la conflicte de interese;

Ÿ să nu folosească bunurile societății pentru rezolvarea problemelor sau 
intereselor personale;

Ÿ să aibă un comportament și un limbaj civilizat față de toate persoanele cu 
care vine în contact, în interiorul și în exteriorul societății;

Ÿ să dovedească spirit de echipă și solidaritate față de colegi, respectând 
drepturile și demnitatea fiecăruia;

Ÿ să nu se lase influențat de interese personale, de presiuni sau influențe 
externe în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

Ÿ să păstreze confidențialitatea operațiunilor efectuate, a documentelor și 
informațiilor care au acest regim și de care ia cunoș�nță prin exercitarea 
atribuțiilor de serviciu și ale funcției;

Ÿ să cunoască și să aplice corect prevederile/reglementările legale și 
procedurile interne ale societății, precum și legile țărilor pe care le vizitea-
ză în interes de serviciu;

Ÿ să se asigure că a înțeles corect acțiunile pe care urmează a le întreprinde;
Ÿ să conș�en�zeze, să protejeze și să promoveze buna imagine și pres�giul 

companiei HAGERO;
Ÿ să comunice superiorilor direcți sau conducerii orice abatere de la pre-

zentul Cod de e�că.

 Drepturile omului
 Ca membru responsabil al societății, HAGERO respectă demnitatea 
fiecărui individ în parte, precum și nevoile comunității noastre și vulnera-
bilitatea mediului înconjurător. HAGERO crede în responsabilitatea socială 
colec�vă, care este o valoare centrală a felului în care ne conducem afacerile. 

IV. REGULI GENERALE
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 Aceste principii importante sunt integrate în valorile noastre funda-
mentale și guvernează modul în care ne comportăm în fiecare zi, precum și în 
cerințele pe care le avem față de afiliații, partenerii, clienții, subcontractanții și 
furnizorii noștri. 

 Munca cu copiii și exploatarea prin muncă
 HAGERO nu se folosește de munca copiilor și nu încurajează exploatarea 
prin muncă a copiilor, chiar și atunci când legile unei țări în care ac�văm 
permite acest lucru. De asemenea, HAGERO interzice folosirea oricărei forme 
de muncă forțată, sclavia sau servitutea, în virtutea respectării în întregime a 
drepturilor și demnității umane.
 
 Retribuția
 HAGERO se îngrijește de bunăstarea și confortul angajaților săi, implicit 
prin oferirea de salarii și beneficii compe��ve cu standardele salariale din 
țările în care facem afaceri. 
 
 Incluziunea
 HAGERO se angajează în prac�ci care rezultă în incluziunea tuturor 
angajaților și care promovează oportunități de angajare egală pentru 
persoanele calificate. Ne străduim, de asemenea, să menținem o atmosferă 
de lucru în care fiecare persoană, indiferent de viziunea poli�că, sex, rasă, 
culoare, religie, etnie, vârstă, naționalitate, grad de invaliditate, nivel sau 
poziție să poată să își a�ngă poten-țialul maxim și să se simtă confortabil și în 
siguranță.

 Prevenirea riscurilor profesionale
 HAGERO se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și 
sănătății angajaților săi, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, cu 
respectarea următoarelor principii generale de prevenire: 
Ÿ evitarea riscurilor;
Ÿ evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
Ÿ combaterea riscurilor la sursă; 
Ÿ adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor 

de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de 
producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a 
muncii repe��ve, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănă-
tății; 

Ÿ luarea în considerare a evoluției tehnicii; 
Ÿ înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea 

ce este mai puțin periculos; 
Ÿ planificarea prevenirii; 
Ÿ adoptarea măsurilor de protecție colec�vă cu prioritate față de măsurile 

de protecție individuală; 
Ÿ aducerea la cunoș�nța salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.

IV. REGULI GENERALE
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 În cadrul companiei HAGERO, funcționează principiul egalității de 
tratament față de toți salariații. De aceea, orice discriminare directă sau 
indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteris�ci gene�ce, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opțiune poli�că, origine socială, handicap, situație sau responsabili-
tate familială, apartenență ori ac�vitate sindicală, este interzisă. 

 Menționăm că discriminarea directă se referă la actele și faptele de 
excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai 
multe dintre criteriile prevăzute mai sus, care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. HAGERO nu este de acord 
nici cu discriminarea indirectă, care presupune acte și fapte întemeiate în mod 
aparent pe alte criterii decât cele enumerate mai sus, dar care produc efectele 
unei discriminări directe. 

 Aici, la HAGERO, ne asigurăm în permanență că orice salariat beneficiază 
de condiții de muncă adecvate ac�vității desfășurate, de protecție socială, de 
securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a 
conș�inței sale, fără nicio discriminare. Mai mult, ne asigurăm că tuturor 
salariaților noștri le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă 
egală, dreptul la negocieri colec�ve, dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.

 În plus, HAGERO se angajează să nu u�lizeze sau perpetueze prac�ci care 
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de 
muncă. Ne referim la: 

Ÿ anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția 
candidaților pentru ocuparea posturilor vacante; 

Ÿ încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic 
de muncă ori de serviciu; 

Ÿ stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 
Ÿ stabilirea remunerației; 
Ÿ beneficii, altele decât cele de natură salarială, și măsuri de protecție și 

asigurări sociale; 
Ÿ informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, 

perfecționare, specializare și recalificare profesională; 
Ÿ evaluarea performanțelor profesionale individuale; 
Ÿ promovarea profesională; 
Ÿ aplicarea măsurilor disciplinare; 
Ÿ dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 
Ÿ orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

 Cu toate acestea, vom excepta de la regulă locurile de muncă în care, 
datorită naturii sau condițiilor par�culare de prestare a muncii, prevăzute de 
lege, par�cularitățile de sex sunt determinante.

V. DISCRIMINAREA
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 La evaluarea periodică a angajaților săi, HAGERO folosește următoarele 
criterii:
Ÿ responsabilitățile postului; 
Ÿ calitatea lucrărilor; 
Ÿ volumul ac�vității desfășurate; 
Ÿ importanța socială a muncii; 
Ÿ condițiile concrete în care se desfășoară munca; 
Ÿ rezultatele obținute; 
Ÿ cunoș�nțele și experiența; 
Ÿ pregă�rea profesională; 
Ÿ vechimea în companie; 
Ÿ complexitatea, crea�vitatea și diversitatea ac�vităților; 
Ÿ produc�vitatea muncii; 
Ÿ par�ciparea la cursurile de formare profesională; 
Ÿ rezultatele ac�vității salariaților din subordine; 

 
 Ne obligăm, în egală măsură, să luăm decizii în mod obiec�v și nediscri-
minatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind  egalitatea 
de șanse între femei și bărbați.

V. DISCRIMINAREA
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 Calitatea este temelia angajamentului pe care îl luăm față de clienții 
noștri și este esențială pentru reușita companiei pe o piață extrem de 
concurențială. Angajamentul nostru pentru calitate înseamnă că:
Ÿ facem din calitate o prioritate în munca noastră zilnică și ne concentrăm 

eforturile pe îmbunătățirea con�nuă a propriilor abilități, produse și ser-
vicii;

Ÿ oferim servicii și produse, concentrându-ne pe inovație și pe nevoile 
clientului;

Ÿ inves�m con�nuu în parcul nostru auto și îl reînnoim în permanență, 
menținându-l la standarde internaționale;

Ÿ ne asigurăm că toate inspecțiile și testările sunt realizate la �mp și toate 
documentele aferente sunt complete, exacte și corecte;

Ÿ suntem responsabili individual pentru respectarea poli�cilor, prac�cilor și 
procedurilor de calitate care se aplică muncii noastre;

Ÿ asigurăm instruirea, pregă�rea con�nuă și dezvoltarea conș�inciozității 
tuturor angajaților, pentru obținerea, menținerea și îmbunătățirea 
con�nuă a calității serviciilor oferite de aceș�a.

 Mai presus de toate, împărtășim cu toții un angajament comun de a 
acționa e�c și în deplină conformitate cu prezentul Cod și cu legea, precum și 
de a derula relații de afaceri bazate pe loialitate și respect.

. 
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 Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a comunica în scris 
superiorilor direcți sau conducerii HAGERO abaterile sau încălcările normelor 
de e�că și conduită profesionale. De asemenea, poate semnala abateri sau 
încălcări ale prezentului Cod de e�că orice persoană fizică sau juridică cu care 
HAGERO este în relație contractuală sau în relație de colaborare. 

 Cei care sesizează abateri de la prevederile prezentului Cod trebuie să 
aibă în vedere o jus�ficare temeinică a faptelor expuse, pentru a evita 
formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau făcute cu rea intenție.

 HAGERO nu tolerează sancțiunile îndreptate împotriva persoanelor care 
semnalează încălcări reale sau presupuse ale prezentului Cod de conduită. În 
schimb, conducerea HAGERO își rezervă dreptul de a lua măsuri disciplinare 
împotriva angajaților care aduc acuzații false cu bună ș�ință. 

 Conducerea Hagero va asigura confidențialitatea persoanei care 
sesizează abateri de la prezentul Cod de e�că sau violări ale legilor și regle-
mentărilor din țările în care ne desfășurăm ac�vitatea și, în egală măsură, va 
asigura o cercetare obiec�vă a tuturor persoanelor reclamate.
 Împotriva angajaților care nu respectă Codul de e�că pot fi luate măsuri 
disciplinare care pot include și desfacerea contractului de muncă. Conduita 
interzisă de Cod poate duce și la răspundere personală civilă sau penală.

 În concluzie, compania HAGERO nu tolerează:
Ÿ Acțiuni care violează Codul;
Ÿ Solicitarea adresată, direct sau indirect, altor angajați ai HAGERO, de a 

viola prezentul Cod;
Ÿ Refuzul de a coopera în inves�gațiile făcute de reprezentanții companiei;
Ÿ Răzbunarea împotriva unui angajat care a raportat cu bună credință o 

violare sau o suspectare de violare sau care a ajutat la o inves�gație e�că;
Ÿ Tăinuirea sau omiterea raportării unei ac�vități care în opinia 

dumneavoastră violează Codul de e�că.

VII. VIOLAREA CODULUI DE ETICĂ
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 Codul de e�că HAGERO se aplică tuturor departamentelor HAGERO și 
structurilor interne, el fiind comunicat tuturor angajaților noștri, dar și 
publicat online, spre a putea fi consultat și asimilat și de partenerii noștri de 
afaceri. 

 Acest Cod de e�că și conduită stabilește așteptările oficiale ale HAGERO, 
care se aplică fiecărui salariat, subcontractant, afiliat etc., atât pe perioada de 
derulare a contractului, cât și după expirarea acestuia, în anumite cazuri. 
Pentru că unele prevederi, inclusiv cele care protejează informațiile 
confidențiale și private ale companiei, rămân obligatoriu confidențiale chiar 
și pentru persoanele care părăsesc HAGERO voluntar sau involuntar, pentru a 
asigura o prac�că economică cins�tă.

 Integritatea și Comunicarea sunt calitățile pe care le admirăm la angajații 
noștri și pe care le insuflăm partenerilor noștri de afaceri. Asta pentru că 
suntem convinși că o piață economică sănătoasă este compusă din companii 
și oameni deschiși și integri atât în relația cu cei apropiați, cât și cu mediul și 
societatea din care fac parte.

VIII. CONCLUZII
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„Dacă ai o pasiune pentru a învinge (în sport, în afaceri, în viaţă în general, peste tot şi întotdeauna) 
atunci trebuie să-ţi dezvolţi şi o pasiune pentru muncă. E�ca muncii este marele generator de şanse. 

Munca perseverentă, inteligentă, dură, te va ajuta să învingi orice adversar şi, ceea ce este şi mai 
important, este calea cea mai sigură spre mândria sănătoasă, fundamentată pe fapte şi performanţă.”

(Greg Werner)


